taart

met rozijntjes

plankje bestaande uit zes verschillende stukjes uit ons
assortiment, keuze van de chef, vanaf twee personen

met roomkaasfrosting
vraag er naar bij de bediening

drie rondes zoet en hartig incl. thee, alleen op
reservering
met bosvruchten

twee rondes zoet incl. thee, alleen op reservering

van volkorenmeel en walnoten

met verse aardbeien en vanillesaus
 mogelijk
met zomerfruit, granola en keuze uit
boerenyoghurt of kokosyoghurt

  
  

Ontbijt

twee plakken met gezouten roomboter van Schellach
met roomboter van Schellach en kaas of huisgemaakte jam
met roomboter van Schellach, pure chocoladehagelslag, kaas,
huisgemaakte jam, appelstroop of pindakaas
twee gepocheerde eitjes op toast met avocado, bacon of
warmgerookte zalm en hollandaisesaus
croissant met ham en kaas uit de oven

avocado, gebakken champignons, tomaat en bieslook


groene groenten en dillemayonaise
met bacon, tomaat, sla, avocado en rucola mayonaise

tomaat, basilicum, chimichurri

vegan pesto, avocado, artisjok, rode ui, tomaat en olijven

yoghurt met granola, een croissant
óf boterham met kaas of jam, fruit,
een stukje gebak, een kleine jus
d’orange en een kop koffie óf thee

ham-kaas tosti met een spiegeleitje erop en
hollandaisesaus
met een schaaltje bio ketchup
tonijntosti



alle hartige taarten worden geserveerd met
een groene salade en chips

truffelmayonaise, rucola, tomaat, parmezaan en pijnboompitjes
komkommer, tomaat, champignons, spekjes, ui en parmezaan
met zuurdesembrood en roomboter of olijfolie
glutenvrij geen geraffineerde suikers lactosevrij vegetarisch veganistisch

LUNCH

KOFFIE

een frisse theemix van cranberries, kersen en papaya
kruidenthee van een notenmelange, die mooi roze kleurt in je glas
TeaBar’s variant op de bekende zwarte Earl Grey
verfijnde groene thee van een mooi middelgroot blad
van Imkerij Poppendamme

rooibos is een cafeïnevrije thee met een zachte, volle smaak
frisse witte thee met munt,
appel en ananas

wit, melk of puur

THEE

FRIS
Lekker voor erbij…

WIJN
droog, wit, citrus, tropisch fruit, witte bloemen, glas
4,35 - fles 23,90
rosé,
droog, fruitig, rood fruit, glas 4,35 - fles 23,90

Roosvicee

van Schellach
met karamel

Probeer de
als

met…

BIER

